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(( ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج  : عبد هللا ما تقتضيه هذه األمساء مث قال اهللا تعاىلتاملعىن وي 

  ) يف مواكلة مقابليهم وعلى على المريض حرج )

  :.... الطالب

  : حكمهم حكم األجانب نعم طيب ما وجه النكاح ألن الناس ال يرغبون ن شيخال

  :.... الطالب

وهذا الشابة القبيحة فيها شهوة لكن مل يقل اهللا سبحانه تقول املرأة العجوز ليس فيها شهوة  يعين:  شيخال 

وتعاىل والقواعد من النساء الاليت ليس فيهن نكاحا بل الاليت ال يرجون نكاحا يعين يئسن من النكاح ألن 

أو ال شهوة فيهن صحيح ال جيوز  علمن أن الناس ال يرغبون فلو قال والقواعد من النساء الاليت ال نكاح فيهن

تعليق احلكم على قبيحة الشهوة لكن ملا قال ال يرجون نكاحا يعين ال يأملوا النكاح ال رد أنه ال شهوة فيهن 

  ولكن ألن الناس ال يرغبون فيهن .

  ؟:... الطالب

  ا مطلقا .نكاح ولكن هذا ال وجه له ال يرجون: نعم رمبا يكون هذا مشار إليه يف احلكم  الشيخ

  :....؟ الطالب

: ال أعرف أحد قال به أما عدم تفاضل اإلميان فهذا ثابت معروف القول به أما تفاضل األعمال فال  الشيخ

  أعلم اآلن به قائل 

  : ... الطالب

  . :ما قالوا األعمال كلها من االميان شيخال

  :... الطالب

ام مثل ذلك يرون أن بعض األعمال أفضل من بعض يام والصيكن ال يقولون الصالة مثال مثل الص: ل الشيخ

وهي غري داخلة يف اإلميان خيرجوا من اإلميان وال أعلم أم يقولون أن األعمال متساوية يف فضلها ال أعلم 

ذلك وال أظن أحد يقول به لكن مثال خرج من اإلميان هذا الذي جيعلهم يقولون إن إميان أيب بكر وإميان أكفر 

   يعين عندهم اإلميان هو جمرد اإلقرار باهللا عز وجل أما مسألة القياس فهذا خاص باإلميانالناس واحد 

) األعمى هذه هي اسم تفضيل (( ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على المريض حرج ) 

  ال صفة مشبهة ؟او 

  : صفة مشبهة الطالب
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مى من فالن مثال اسم التفضيل معناه مفضل صفة مشبهة ألن وصف ذلك وليس معناه أنه أع:  شيخال 

باسم الفاعل طيب  يسموا صفات مشبهة يعين ومفضل عليه وأما األعمى واألعرج وشبهه فهذه صفة مشبهة

) فإن ظاهره أن أعمى (( ومن كان في هذه أعمى فهو في اآلخرة أعمى وأضل سبيال ) : وأما قوله تعاىل

ضل سبيال لكن املعروف عند النحويني أن هذه صفة مشبهة وأنه ال جيوز الثانية اسم تفضيل يعين أشد عمى وأ

أن يصاغ اسم التفضيل من ذي صفة مشبهة على وزن أفعل أما الكوفيون فيقولون ال بأس ويرون أنه ال بأس أن 

منا تقول فالن أعرج من فالن وفالن أعمى من فالن وقوهلم أصح ألن هذا شيء يقبله الذوق وال مانع منه قال إ

املراد هنا باألعمى الصفة املشبهة الذي ال يرى وال على األعرج حرج األعرج هو الذي ال ميشي مشيا مستقيما 

وال على املريض حرج املريض هو الذي خرجت صحته عن االعتدال كل من خرجت صحته عن االعتدال فهو 

مقابل األعمى البصري مقابل األعرج  مريض وختتلف األمراض لكن يف أي شيء ؟ قال املؤلف يف مماثلة مقابليه

السليم مقابل املريض الصحيح يعين ليس على األعمى حرج إذا أكل مع املبصر هذا فيه شيء هذا شيء واضح 

عمى يقولون ألننا إذا أكلنا معه نأخذ ال حيتاج أن نتحرج عنه لكن كان يقال أم كانوا يتحرجون من مؤاكلة األ

مع البصري ألنه يقول أنه يأكل أكثر منه ايضا ة أخرى األعمى يتحرج من األكل ومن جه الزين ونرتك الشني 

على الرأي األول نقول ليس على األعمى أي ليس يف األعمى أي يف مؤاكلته حرج كذلك املريض ليس على 

أس الصحيح ال يقال أن فيه احلرج ألن الصحيح يأكل أكثر وكذلك األعرج ال بمن ؟ املريض حرج إذا أكل مع 

أن يأكل مع السليم وال حرج عليه ألنه قد يقول األعرج أنا رجلي مائلة ولو قعدت أضيق عليه فليس عليه حرج 

هذا ما ذهب إليه بعضهم أن املراد ليس عليهم حرج يف األكل مع غريهم وعلى هذا تكون على مبعىن ليس على 

  يف مؤاكلتهم حرج  ملريض حرج وال يف األعرجوال يف ا األعمى مبعىن يف يعين ليس يف األعمى حرج يف مؤاكلته

وقال آخرون املراد اجلهاد ليس على األعمى حرج يعين يف ترك اجلهاد وال على األعرج حرج يف ترك اجلهاد وال 

(( المؤمنون الذين  : اآلية قولهبعد هذه على املريض حرج يف ترك اجلهاد قال والدليل على ذلك أن اهللا ذكر 

) إىل آخر اآليات هي يف اجلهاد وله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستئذنوه )آمنوا باهللا ورس

وتكون هذه اآليات مقدمة لذكر اجلهاد ولكنها صدرت ا آية األكل من البيوت املذكورة إما للتمهيد والتوطئة 

ويبحث ما هو السبب خبالف ما إذا جاء  هتبوالتنبيه ألن اإلنسان إذا جاء الكالم يف غري حمله املرتقب البد أن ين

ات هو تنبيه الكالم على نسق واحد فإنه قد يذهب معه وال يتفهم املعاين وقد مر علينا أن من فائدة االلتف

هذا أيضا وضعت هذه اجلملة ليس على األعمى حرج وال على املريض حرج وال على  املخاطب أو السامع

ه القارئ حيث خرجت املسألة عما هو متبادر ومتوقع نبد يف هذا احملل ليتاألعرج حرج قبل أن تذكر آيات اجلها
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(( ليس على آخر أن املراد ليس عليهم حرج يف ترك اجلهاد وقالوا هذا كقوله تعاىل يف سورة الفتح وقول هذا قول 

رة الفتح ) فإا يف اجلهاد بال ريب اليت يف سو األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على المريض حرج )

وقال آخرون ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حرج يف ترك أي عبادة تكون فيها 

هذه األعذار مانعة كل عبادة متنع منها هذه األعذار فإنه ال حرج عليهم يف تركها مفهوم يا مجاعة تكون اآلية 

ا أحد هذه األوصاف الثالثة فإنه ال حرج عليهم فيها  االخاللأعم من اجلهاد وغريه بل كل عبادة سبب تركها و 

) فإذا ترك اإلنسان عبادة أو أخل (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )قالوا وهذا مقتضى األدلة الشرعية 

ا لعذر العمى فال حرج عليه لعذر املرض فال حرج عليه لعذر احلرج فال حرج عليه فتكون اآلية عامة يف األكل 

كلة كما قال املؤلف وكذلك أيضا يف ترك اجلهاد وكذلك فيما يشرتط له املشي وهو أعرج ال يستطيع أو املوا 

مريض ال يستطيع أو أعمى ال يستطيع كالذي يشرتط له البصر فكل هذا ليس عليهم فيه حرج لكن على هذين 

خر اآلية شطر اآلية مع آخرها ايش الرأيني األخريين يبقى كما أشرنا إليه ما مناسبة هذا القول أو هذه اآلية آل

هذه وجه التناسب بينها ؟ يعين املناسبة أنه كما هو معلوم أن هؤالء ال حرج عليهم فيما يشرتط فيه السالمة من 

األمراض كذلك ال حرج عليكم فيما يأيت فيكون الغرض التمهيد لنفي احلرج يف اآليت يعين كما أنه معلوم أن هذه 

من احلرج بدون أي جمادلة فكذلك أيضا ليس عليكم حرج يف األكل من بيوتكم إىل آخره  األشياء أعذار متنع

  نعم

طيب إذن وال أنفسكم أن تأكلوا متعلقة باليت قبلها وال ال ؟ ال ألا لو كانت متعلقة لصار املعىن ليس على 

أن اآلية عامة يعين ليس على  ولكننا قلنامن بيته األعمى حرج أن يأكل من بيته وال على األعرج حرج أن يأكل 

 أن تأكلوا من بيوتكم على أنفسكم(( هؤالء حرج فيما تكون هذه العلل عذرا هلم يف تركهم مث قال وال حرج 

أي بيوت أوالدكم قال املؤلف من بيوتكم أي بيوت أوالدكم ملاذا مل جيعل اآلية عامة من بيوتكم أي بيوت  ))

احلرج فيه لكن قد يقول قائل إن يف آخر اآلية ما يدل على أنه يراد بيوت  أنفسكم ؟ ألن هذا ال حاجة إىل نفي

) ويكون نفي احلرج عن األكل (( ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ) : اإلنسان أيضا وهو قوله

ف محل اآلية أقول من بيوتكم املؤل انتم معي يا مجاعة من البيوت من حيث كوم مجيعا أوأشتاتا ال ملطلق األكل

أن يراد ا بيته احلقيقي وبيت ولده فإن قال من على أن املراد ببيوت اإلنسان بيوت أوالده وحنن نقول ال مانع 

(( ليس عليكم جناح أن آخر اآلية وهي ذكر يف ما يألجل قائل أي فائدة لنفي احلرج عن األكل من بيته قلنا 

اح أن تأكل من بيتك سواء أكلت أنت وأهلك أو أكلتم ) يعين ليس عليك جنتأكلوا جميعا أو أشتاتا )

 متفرقني وإن كان األفضل االجتماع على األكل كمثل آخر اآلية ومع ذلك ال جناح يعين ليس على اإلنسان
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ياهم او هو وما أشبه ذلك وال بأس أيضا أن يأكل  احلاهل تهوزوجوعياله حلاهلم أو حلاله اله جناح أن يتغدى حل

ذا وال ذا طيب يبقى النظر أو بيوت آبائكم إىل آخره ما ذكر بيوت األوالد نقول هي داخلة يف مجيعا ال بأس 

( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم  : النيب صلى اهللا عليه وسلمقوله من بيوتكم فإن بيت الولد بيت ألبيه لقول 

لولد بيت للوالد وحنن إمنا انتقدنا فعليه يكون بيت ا ) ( أنت ومالك ألبيك : وقوله وإن أوالدكم من كسبكم )

على املؤلف مل ننتقد إدخاله بيوت األوالد يف بيوت اإلنسان فإن هذا صحيح وإمنا انتقدنا ختصيصه البيوت 

ببيوت األوالد فنحن نقول من بيوتكم أي بيوت أنفسكم وبيوت أوالدكم بالنسبة لبيت اإلنسان نفسه فائدا ما 

ن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أ (( لبيت ولده أعم من ذلك ذكر يف آخر اآلية وبالنسبة

(( ملة أبيكم إبراهيم هو  : آبائكم يشمل األب األدىن واألعلى فإن اجلد أب كما قال اهللا تعاىل)) أمهاتكم 

م الدنيا اليت ) فسمى اهللا إبراهيم أبا لنا مع أنه جد بعيد وكذلك أمهاتكم يشمل األسماكم المسلمين من قبل )

  واألم العليا اليت هي اجلدات االنسان ولدت 

  ...الطالب :

ال يشمل الرضاع ألن حقوق القرابة ال تتعلق ا حقوق الرضاع أو بيوت إخوانكم األشقاء أو ألب أو  الشيخ:

صار بيتا ألم أو بيوت أخواتكم لكن بشرط أال تكون ذات زوج فإن كانت ذات زوج واملال له ما صارت بيتا هلا 

بيوت أمهاتكم أو أو (( لزوجها لكن إذا كانت األخت هلا بيت فإنه ال بأس أن يأكل اإلنسان من هذا البيت 

يقال يف عماتكم مثل ما قلنا يف أخواتكم يعين لو مل تكن ))  أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم

 بيوت أخوالكم أو بيوت خاالتكمأو س هلا (( وليالعمة ذات زوج فال يأكل اإلنسان من بيت زوجها ألنه له 

بالنسبة لألعمام والعمات واألخوال واخلاالت يشمل األدىن من هؤالء واألعلى فاألدىن أخو أبيك بالنسبة )) 

(( ك وإن عال فإنه خال تللعم واألعلى أخو جدك وإن عال وبالنسبة للخال األدىن أخو أمك واألعلى أخو جد

أي خدمتموه لغريكم قوله مفاحته املفاتح مبعىن اخلزائن يعين ما ملكتم ))  ا ملكت مفاتحهأو بيوت أخوالكم أو م

خزائنه وقيل إا مبعىن املفاتيح وهي ما يفتح به فاملفتاح غري املفتح مفتح مجع مفاتح مفتاح مجعه مفاتيح قيل إنه 

ح اخلزائن واملفاتيح ما يفتح به ولكن القرآن يؤيد يطلق املفتح على املفتاح واملفاتح على املفاتيح وقيل املراد باملفات

) وعلى هذا فنقول هنا يف (( وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ) : كما قال تعاىل  ولالقول األ

أي جعلت مفاتيحه يف أيديكم وهي ))  ملكتم مفاتحه(( اآلية الكرمية مفاحته أي خزائنه أو مفاتيح خزائنه قوله 

أن إنسان صاحب فاكهة وأعطاك  ئن فال جناح على اإلنسان أن يأكل منها لكن باملعروف يعين مثال لو اخلزا
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مفتاح املخزن فصرت أنت حافظ عليك وهذه املفاتيح فدخلت يوما يف هذا املخزن بدون علم منه لكن بشرط 

  إذا رضي بذلك أو صديقكم أن يكون ذلك باملعروف ما تأخذ املقدار اللي حتمله وال ترتدد عليه دائما إال

  ...: الطالب

و صديقكم وهو من صدقكم أ" ألنه ما دمت أمنت عليه فهو عام قال  كان ملك الدولةلو  و أي نعم :  الشيخ 

املؤلف يقول  " في مودته المعنى يجوز األكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا أي إذا علم رضاهم به

فهذا غري صحيح "  أي إذا علم رضاهم به" وا هذا صحيح وقوله جيوز األكل من بيوت هؤالء وإن مل حيضر 

ؤالء أو من غريهم إذا علم لكنه وذلك أنه إذا علم رضا صاحب البيت بأكلك فإنه ال فرق بني أن يكون من ه

كل من بيوت هؤالء ما مل يعلم عدم رضاهم املراتب ثالث املرتبة األوىل أن تعرف رضا صاحب البيت بأكلك يؤ 

ئز من هذه البيوت ومن غريها واملرتبة الثانية أن تعلم عدم رضاه أنه ما يرضى فال تأكل ال من هذه فهذا جا

 ( ال يحل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه ) : النيب صلى اهللا عليه وسلمالبيوت وال من غريها لقول 

املرتبة الثالثة أال تعلم رضاه وال عدم رضاه فهذه هي اليت يفرق فيها بني من ذكر وغريه فيقال تأكل من بيوت 

هؤالء ألن الغالب رضاهم لوجود الصلة بينك وبينهم من القرابة أو الصداقة أو االئتمان ألن حقيقة األمر هذه 

ما ملكتم (( داقة فالقرابة من ذكروا وأما االئتمان ففي قوله البيوت ترجع إىل ثالثة أشياء إما قرابة أو ائتمان أو ص

ففي حالة عدم العلم بالرضا والسخط نقول جيوز األكل من  )) أو صديقكم(( وأما القرابة ففي قوله ))  مفاتحه

 يكن له ألننا لو اشرتطنا ذلك مل ف علم الرضا ذه البيوت فال وجه لههذه البيوت دون غريها وأما اشرتاط املؤل

طيب لو فرض صديق لك أدخلت بيته ووجدت يف القهوة أكل وأكلت من دون بينها وبني البيوت األخرى فرق 

هذا هو معىن اآلية املؤلف يرى أنه ال جيوز إال إذا علمت أنه يرضى بذلك ولكن وإال ال ؟ جيوز أن تستأذن جيوز 

رجل شحيح ال يرضى بأن تأكل أبدا شيئا من ماله الصحيح أنه ال يشرتط العلم بالرضا لكن لو علمنا أن هذا ال

  إال ما قدمه لك ففي هذه احلال ال جيوز األكل للحديث الذي أشرنا إليه .

  :.... الطالب

هذا ال جيوز أن تأخذ إال بإذنه لكن ...مثال يف دعوة : ال هذا صديق ألنه جمرد ما أدخلك وأكرمك  الشيخ

ينكما صداقة خالص إذا دخلت بيت صديقك فلك األكل ما مل تعلم دعاك أو ما دعاك وصار ب سواء الصديق 

أنه ال يرضى بذلك ويف هذا يف قوله صديقكم دليل على أن للصداقة حقا وهو كذلك والسبب الصلة اليت بينك 

وبينه ما رأيكم يف الصهر ويف صلة الرضاع هل تدخل يف صلة النسب أو يف الصداقة أو ما تدخل ؟ تدخل يف 

إن كان صديقا ألنه قد ال يكون صديقا كثريا من الناس يكون بينكم رضاع وبينه وبينكم عداوة وكثري من الصداقة 
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الناس يكون هذا الرجل صهرا لك وبينك وبينه عداوة فاملهم إذا مل يكن صداقة بني الصهر وصهره أو بني الرضيع 

  ومرضعه فإنه ال جيوز األكل من بيته

مجتمعين أو أشتاتا متفرقين جمع شت وأشتات مثل سبب )) لوا جميعا ليس عليكم جناح أن تأك" ((  

وأسباب إال أن سبب غير مدغمة وشك مدغمة قال نزلت فيمن تحرج أن يأكل وحده وإذا لم يجد من 

هذا يقال أا كانت عادة لبعض العرب إذا ما وجد أحد يأكل معه ال يأكل الزم ال "  األكل يكفيؤاكله 

أحد يأكل  وما أكل مل يلق د فإن مل جيد أحد يأكل معه ما أكل شيئا أبدا ميوت من اجلوعيأكل إال ومعه أح

معه وهذا ال شك دليل على الكرم لكنه كرم فيه إفراط وإمنا الكرم الذي فيه القصد أنك تأكل مع غريك وتأكل 

يف اجلواز وأما األفضل  وهذا))  ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا(( وحدك كما قال اهللا عز وجل 

بذلك وأخرب أن يف ذلك بركة شكا إليه رجل أنه كان يأكل  النيب صلى اهللا عليه وسلمفهو األكل مجيعا كما أمر 

( اجتمعوا على أكلكم  : لعلكم تأكلون متفرقني قال نعم قال النيب صلى اهللا عليه وسلموال يشبع فقال له 

ألكل هذا من أسباب الربكة كما أنه أيضا من أسباب اإللفة واملودة ألن فاجتماع الناس على ا يبارك لكم فيه )

مل يكن شيئا جيمعهم وهو األكل فمىت جيتمعون لكن مع املؤسف  لبيت مثال متفرقون يف أعماهلم فإذاالناس أهل ا

توسط أن هذه السنة أصبحت اآلن مفقودة عند كثري من الناس جتد األب يأكل وحده والولد يأكل وحده وامل

يأكل وحده نعم اللي ميكن جيتمعن النساء احلرمي هذا اللي ميكن جيتمعوا أما الرجال فإن اجتماعهم فيما يظهر يل 

يضر إذا كل واحلمد هللا ينتظر بعضهم بعضا ما قليل ولكن هذا خالف السنة فالسنة أن جيتمع الناس على األ

تمعون ويتحدثون مجيعا هذا جيلب املودة واإللفة ضر ألن كوم جيمالذي يتأخر ربع ساعة يف انتظار صاحبه 

لكن كون الولد ما يشوف أبوه أبدا بالليل الولد ينام مبكر وبالنهار أبوه يطلب املعيشة والولد جيلس وباألكل أبوه 

يصلي مع اجلماعة وهذا قاعد عن صالة اجلماعة أو ما أشبه ذلك إذا مىت يكون االجتماع ومىت يكون اإللفة بني 

؟ نعم هذا هو األفضل أم يأكلون اس هل األفضل حىت اآلن أن يأكل الرجل وأهل بيته من رجال ونساء الن

مجيعا حىت الرجال مع النساء وقد شاهدنا من السلف السابقني من يأكلون مجيعا هم وأهلوهم كنا عند أخوال لنا 

   ...جندهم كلهم جيتمعون ابدا إذا أصبحنا عندهم 

قة وذكرنا اختالف العلماء يف هذا الصنف يعين األعمى واألعرج واملريض وأم ذكروا فيها ثالثة يعين اإلمث واملش 

  آراء وهي أا يف اجلهاد 

  أا عامة : الطالب

  أو أا عامة يف كل شيء:  الشيخ
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  :... الطالب

ض أو هذه العاهات سببا أا يف مؤاكلتهم والعموم أوىل واملعىن ليس عليهم حرج فيما تكون هذه األمرا: الشيخ 

يف ذلك متهيد ملا ذكر معه فكما أن هؤالء ال حرج عليهم يكون و ليس عليهم حرج يف العجز عنه يف جهاد وغريه 

أي جمتمعني ))  ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا(( فال حرج عليكم أيضا أن تأكلوا من بيوتكم إىل آخره 

   على األكل أو أشتاتا متفرقني

بيوتا لكم ال أهل بها فسلموا على  " )(( فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ) :  تعاىلمث قال اهللا 

أنفسكم أي قولوا السالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين فإن المالئكة ترد عليكم وإن كان بها أهل 

رط فتكون عامة يف بيوت شرطية يف سياق الش م بيوتا ، بيوتا نكرة يف سياق إذاقوله إذا دخلت"  فسلموا عليها

إن كان ا أهل وهي لغريه يسلم عليهم أي على من  )) فسلموا على أنفسكم(( اإلنسان ويف بيوت غريه وقوله 

(  : النيب صلى اهللا عليه وسلمفيها ومسي سالما على النفس وهو على الغري ألن املؤمنني نفس واحدة كما قال 

طفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعا

وإن كانت بيوتا ليس فيها أحد فإن اإلنسان يسلم على نفسه يقول السالم علينا  الجسد بالحمى والسهر )

أمته أن يسلموا على أنفسهم   النيب صلى اهللا عليه وسلموعلى عباد اهللا الصاحلني ألن هذا هو السالم الذي علمه 

أضافها اهللا إليه ألنه هو الذي ))  من عند اهللا(( مصدر حيا يعين حتيون حتية وقوله  تحية يف الصالة وقولهكما 

شرعها يعين هذه التحية من عند اهللا أو أا املعىن الذي شرعها أو أنه الغاية ا يعين أا تطلب منه ألنك تقول 

تها أو هو مشرعها فإضافتها إىل اهللا ألنه الشارع هلا فهو السالم علينا أو السالم عليكم فهي تطلب منه فهو غاي

))  مباركة(( نه غايتها أي الذي تنتهي إليه هذه التحية ليثيب عليها وجييبها وقوله ألالذي أمر ا من عند اهللا أو 

ذا من الطيب وه اقال املؤلف مثابا عليه))  طيبة(( أي ذات بركة والربكة كما مر هي اخلري الكثري الثابت وقوله 

أن تكون مثابا عليها ولكن من الطيب أيضا أن تكون موافقة لشريعة اهللا ألن األعمال الصاحلة والطيبة معناها 

طيبة كذلك يبين اهللا (( فقة للشرع بأن تكون خملصا فيها هللا متبعا فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقوله ااملو 

مر علينا أن كذلك يبني "  كم لعلكم تعقلون لكي تفهموا ذلكأي يفصل لكم معالم دين)) لكم اآليات 

نعرب الكاف امسا مبعىن مثل على أا مفعول مطلق ليبني أي مثل ذلك البيان يبني واآليات سبق أن املراد ا 

 لونلعلكم تعق(( الشرعية والكونية فالشرعية ما جاءت به الرسل والكونية خملوقات اهللا اليت نشاهد ونسمع وقوله 

لعل هذه للتعليل أي ألجل أن تعقلوا ومعىن العقل هنا الفهم على ما مشى عليه املؤلف ولكن األصح أنه أعم )) 

ل اإلدراك عقعقل إدراك وعقل تصرف  مامها؟ من ذلك أنه فهم وحسن التصرف ألن العقل كما مر علينا نوعان
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لرب والفاجر وعقل التصرف هو إحسان هو مناط التكليف ومناط التكليف وهو حاصل للمسلم والكافر وا

على عقل هذا خيرج منه الكافر والفاسق ألم مل حيسنوا التصرف  االتصرف أن يكون اإلنسان يتصرف تصرفا مبني

فهم غري عاقلني وهلذا دائما ينفي اهللا تعاىل العقل عن الكفار مع أم من أذكى الناس وأفهمهم لكنهم ليس 

قل اإلدراك فقط والذي حيمد عليه اإلنسان هو عقل التصرف أما العقل األول عندهم عقل التصرف عندهم ع

  فإنه ال حيمد عليه ألنه ليس من كسبه نعم .

  :.... الطالب

  : ألنه من العقال ألنه يعقل صاحبه إلحسان التصرف ليس التصرف انون كتصرف هذا الشيخ

  :... الطالب

ز العاقل عن انون هو عقل اإلدراك واملراد بالعقل هنا ليس جمرد وهو عقل اإلدراك العقل الذي يتمي: الشيخ 

الفهم ألننا إذا جعلناه رد الفهم حولناه إىل عقل اإلدراك فقط وعقل اإلدراك ليس مناطا للمدح وإمنا املناط 

ركون ذلك للمدح عقل التصرف الذي حيسن به اإلنسان التصرف وهذا هو املراد ذه اآلية أي لعلكم تعقلون تد

    ما اخذنا الفوائد امس وحتسنون التصرف مبقتضى هذه اآليات اليت بينها اهللا هلم

(( ليس  : طيب يستفاد من هذه اآلية أوال بيان رمحة اهللا سبحانه وتعاىل يف نفي احلرج عمن ال يستحقه لقوله

  ) على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على المريض حرج )

  ...لة هذه الشريعة يف نفي احلرج عمن ال يستحق أن يلحقه ثانيا بيان سهو 

ثالثا أن األحكام تدور مع عللها فإذا وجد العلة يف احلكم صدر وإن انتفت انتفى احلكم ألن نفي احلرج عن  

هذه العلة اليت فيهم فإذا برئ املريض واستقام مشي األعرج ورد اهللا البصر على ايش ألجل ؟ ألجل هؤالء 

  انتفى هذا احلكم يف حقهم وثبت يف حقهم ما يثبت يف حق الساملنياألعمى 

وفيه جواز األكل من بيوت هؤالء املذكورين سواء بإذن أو بغري إذن إال إذا علمنا عدم رضاهم فإذا علمنا عدم  

  رضاهم فإنه ال جيوز األكل من بيوم 

  ؟  يا خالد وفيه دليل على أن مال ابن اإلنسان مال له كيف ذلك

  :... الطالب

  من اآلية ؟وجه الداللة ما : إن أطيب من أكلتم من كسبكم وإن أوالدكم من كسبكم وهنا  الشيخ

  مل يذكر يعين....: الطالب

  عدم ذكر األوالد فيكون البيوت بيوت أوالدكم طيباألوالد : الشيخ
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هذه البيوت ألن العادة والعرف الرضا وفيه دليل أيضا على حتكيم العادة يف األمور ألنه إمنا أبيح لنا األكل من  

بذلك ومعروف هذه األقارب والصديق ومالك املفاتيح كلهم مما جرى العرف أنه يساحمون يف األكل ولكنه سبق 

  أن اإلنسان يأكل وال حيمل شيئا وهلذا إمنا أجاز اهللا األكل فقط

ولكن األفضل كما مر ))  أو أشتاتاجميعا (( ويف اآلية دليل على جواز األكل جمتمعني ومتفرقني لقوله  

  االجتماع 

 فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكموفيه أيضا دليل على مشروعية السالم عند الدخول إىل البيوت لقوله (( 

إال أن اإلنسان يبدأ بشيء قبل السالم وهو السواك إذا دخل  النيب صلى اهللا عليه وسلموكان هذا من هدي  ))

  .بالتسوك مث يسلم على أهله بيته يبدأ أوال 

  :... الطالب

يف وقتنا هذا الغالب أنه ما يكون عند الباب لكن إن كانوا عند الباب  ه الغالبقبل السالم ألنقبل هذا :  الشيخ

  فالسالم عليهم قبل 

وهذا  وفيه أيضا دليل على فضيلة السالم لكون اهللا تعاىل وصفه بأنه حتية من عنده مباركة طيبة ثالثة أوصاف

 اجابالشك دليل على فضله فيدل على أنه أفضل من قول اإلنسان أهال وسهال وشبهه وعلى أن اإلنسان إذا 

السالم بأهال وسهال مل جيزئ ألن أهال وسهال ال توصف بأا حتية من عند اهللا مباركة طيبة أما السالم عليكم أو 

طيبة وهلذا جتدوا يف هدي األنبياء يف حديث املعراج عليكم السالم فهو يوصف بأنه حتية من عند اهللا مباركة 

فإن الرسول عليه الصالة والسالم إذا سلم على النيب الذي يواجهه يف السماء رد عليه السالم وقال مرحبا باالبن 

 هم مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل فريحبون بعد أن يردوااالصاحل يف آدم وإبراهيم وباألخ الصاحل فيمن عد

من رد السالم وهذا أمر معلوم ولكن  هذا ليس  السالم وكونه يقول يف احلديث فرد السالم وقال دليل على أن

ال هال وال امع األسف الناس اآلن هجروا هذا وصار غالب الناس إذا سلمت عليهم قالوا لك أهال ومرحبا و 

  مرحبا هذا ال جيزئ وال جيوز االقتصار عليه .

  :.... الطالب

: أي نعم كلما قابلت أحد تسلم عليه ألن حقيقة التليفون مواجهة ولكنها غيبية فتقول السالم عليكم  الشيخ

هم ما يفعلوا هذا ولكن أيضا هذا مما يؤسف له الناس اآلن كلهم صغريهم وكبريهم ميكن نقول عاملهم وجاهل

   .أشنع يقول ألو وألو


